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ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
Зала № 1. Спільна сесія
09:00 – 10:00

Реєстрація учасників

10:00 – 10:15

Відкриття семінару.
Представники Міністерства Охорони Здоров’я України.
Знаменська Т.К., д.м.н., професор, президент Асоціації неонатологів
України.
Гордієнко В.В., глава представництва Abbvie Biopharmaceuticals GmbH
в Україні.
Модератор:
Шунько Є. Є., д.м.н., професор, завідувач кафедри неонатології
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика,
член кореспондент НАМН.

10:15 – 10:20

10:20 – 10:35

Демонстрація ролика із відповідями мам «Чому важлива
комунікація та чому важливо бути поруч у відділенні
виходжування».
Привітання від організаторів.
Балясна О., асоціація батьків передчасно народжених дітей
«Ранні пташки».
Карашівська А., співініціатор Громадської ініціативи «Бути поруч» –
рух за відкриті реанімації по всій Україні, директор проектів агенції
Be-it Health & Spocial Impact.

10:35 – 11:15

Комунікація між медиками та батьками. Досвід раннього
втручання та катамнестичного спостереження від 0 до 2 років.
Мерсе Леонхардт (Mercè Leonhardt Gallego), психолог, автор шкали
Леонхардт та координатор програм з раннього втручання в Іспанії, Індії,
Латинській Америці та інших країнах світу.

11:15 – 11:30

Відповіді – питання

11.30 – 11.45

Кава-перерва

11:45 – 12:30

Ефективні механізми налагодження спілкування між лікарем
та пацієнтом і побудова командної роботи.
Погляд професійного тренера.
Березіна В., засновниця професійної спільноти BUSINESS & PEOPLE,
бізнес-тренер, консультант, коуч.

12.30 – 13.00

Юридичні аспекти комунікації. Права медичного персоналу та батьків.
Кризський Ю. Ю. («Національна адвокатська компанія»), Заслужений
юрист України

13.00 – 13.20

Відповіді – питання

13:20 – 14:00

Перерва на ланч

Зала № 1. Сесія для лікарів
14:00 – 14:40 Відділення відкриті для батьків, досвід роботи.
Садов’як І., головний лікар НДСЛ «Охматдит».
Тишкевич В.Н., завідувач відділенням реанімації новонароджених
Перинатального центру м. Києва.
Лапоног С.П., к.м.н, завідувач відділенням інтенсивної терапії
новонароджених Житомирського обласного перинатального центру.
Сидоренко А.Ю., к.м.н., доцент кафедри загальної і медичної психології
НМУ імені О.О. Богомольця, психолог ДУ «Науково-практичний медичний
центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», сімейний
психотерапевт, психоаналітик.

14:40 – 15:00 Ефективні інструменти комунікації у системі катамнестичного
спостереження передчасно народжених дітей.
Гончарова Ю.О., к.м.н, головний лікар МЦ «Особливі», Київ.

15:00 – 15:40 Досвід Іспанії у впровадженні комунікації у відділеннях
виходжування. Побудова роботи команди.
Мерсе Леонхардт («Mercè Leonhardt Gallego»), психолог, автор шкали
Леонхардт та координатор програм з раннього втручання в Іспанії, Індії,
Латинській Америці та інших країнах світу.

15:40 – 16:00 Покрокові рекомендації щодо міждисциплінарного підходу
у прийнятті рішень фахівцями.
Гордієнко І.В., дитячий невролог, педіатр, бобот-терапевт, Харківський
спеціалізований будинок дитини №1.

Зала № 2. Сесія для батьків
14:00 – 14:30 Сімейний підхід у ранньому втручанні.
Кукуруза А.В., доктор психологічних наук, президент БФ «Раннє втручання».

14:30 – 15:00 Родина після пологів. Адаптація, підтримка та психологічна допомога.
Мовчан Н.Н., перинатальний психолог, автор проекту «Подорож
до народження».

15:00 – 15:20 Самодопомога для батьків у важких життєвих ситуаціях.
5 простих кроків.
Мироненко К., Практичний психолог центру розвитку дітей раннього віку
Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.

15:20 – 15:40 Комунікації з раннього втручання в рамках програми «Батьки
за раннє втручання в Україні». Взаємодія батьків та спеціалістів.
Сергієнко Н., БФ «Інститут раннього втручання», мама дитини
із порушеннями розвитку.

15:40 – 16:00 Казка: діагностуємо, лікуємо, даруємо надію.
Горбунова Я.М., казкотерапевт, дитячий психолог.

16:00 – 16:15 Підведення підсумків
16:15 – 16:30 Завершальна кава-перерва

